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இ��ர�தா� காரண�!

ஒ� ஊ�� ஒ� �ரா�ஹண� இ��தா�. க�� உைழ�பா�. ஒ� ேதா�ட� ைவ��
இ��தா�. அ�� க�ைமயாக உைழ�� பல கா� க� மர�க�, ெச�க�, ��ெச�க�
எ�� அ�ைமயாக ைவ�� இ��தா�. இ�த ேதா�டேம இவ� உ�� ேபால.
ஆனா� �ணேமா … ச�யான க��! யா���� ஒ� ச�� கா� ெகா��கமா�டா�.
ேதா�ட��� �ைளவைத ��பாேர த�ர யா���� இலவசமாக எைத�� ெகா��க
மா�டா�! அதனா� �ராம ம�க� இவ� �� அ���� ெகா�� இ��தன�.
ஒ� நா� ஒ� ப� மா� எ�ப�ேயா இவர� ேதா�ட��� �ைழ�� ��ட�. அ�
பா����� ���தைத எ�லா� சா�����ெகா�� இ��த�. ச�� ேநர��� அ�ேக
வ�த �ரா�ஹண� இைத பா������ க�� �ன��ட� அைத �ர��னா�. மா� ���
��� ஓ� ேதா�ட� இ��� பாழா���. இ��� ஆ��ர� அ�கமா� ஒ� வ�யாக
அைத மட�� க�யா� அ� அ� எ�ற��த�� மா� இற�� ��ட�.
�ரா�ஹண��� அ��ற�தா� தா� ெச�த ெச�ைக ���த�. இத��� �ராம
ஜன�க� அ�ேக ����டன�. எ�ேலா�� ஆ��ர� �ர அவைர �������தன�.
�� ப�ைவ ெகா�றத�� ஈ� ெச�ய ேவ��� எ�� ேகா��ைக எ��த�.
இவேரா ச�யான க�� ஆ��ேற! எ�ப� இ�� இ��த த���கலா� எ�� பலமாக
ேயாசைன ெச�தா�. ஒ� வ� ேதா��ய�.
“இேதா பா��க� மா�ைட நா� அ��க��ைல. இ�த ைகதா� அ��த�” எ�றா�.
“அ�ேபா� அ�த ைக�� உ�யவ�ட�தாேன ேக�ட� ேவ���?” எ�றன� ம�க�.
“ஆமா�. ைக�� அ� ேதவைத இ��ர�தா�. அவ�ட�தா� ��க� ேக�க
ேவ���” எ�றா� இவ�.
இவேரா சா��ர வ��ன�. இைத ம��� ேபச ��யாம� ம�க� கைல�� ெச�றன�.
நட�தைத இ��ர� கவ����ெகா�� இ��தா�. ஓேஹா அ�ப�யா ேச� எ��
ெசா���ெகா�� அ�� மாைல ஒ� �ழ �ரா�ஹண� ேவட� தா�� �ேழ இற��
வ�தா�. ேதா�ட��� அ�ேக ெச�றா�. �ரா�ஹண� ேதா�ட ேவைல ெச��
ெகா�� இ��தா�.
எ�ன ஓ� பா�����?
இ�த ேதா�ட� யா�ைடய�?
ஏ�? எ��ைடய�தா�.
இ�ைல, இ�த ேதா�ட� இ�வள� அழகாக இ���றேத எ�� ர���ேற�!
எ�லா� எ� உைழ��!
இ�த ��ெச�க��தா� எ�ன அழகான வாசைனயான ��க�!
நாேனதா� பா��� இ�த ைககளாேலேய ெச� ந��, த��� ���, வள��ேத�!
இ�த பழ மர�க� எ�லா� ப��� ������றன. �க�� �ைவயான பழ�களாக
இ��க ேவ���.
ஆமா�, எ�லாேம தரமான வைக மர�க�. பா��� பா��� நாேன வா�� வ�� எ�

ைககளாேலேய ந�����ேற�.
அ�ேபா� இெத�லாேம உ�களா�தா�!
ஆமா� ஐயா, எ�லா� எ� உைழ��தா�. இ�த ைககா�களா� உைழ�� �ட�த
பல�தா�!
இத��� எ�ன சமாசார� எ�� �ராம�தா� ����டன�.
உர�த �ர�� �ழவ� ேக�டா�. ஓேஹா! ைககளா� உைழ�� �ைட�தத� பலைன
��க� ஏ� அ�ப�����க�? அ� உ�க� ெசா�ப� இ��ர����தாேன ேசர
ேவ���? ஏேத�� லாப� எ�றா� அ� உ�க�ைடய�, ந�ட� எ�றா� இ��ர�
�� ப�ைய ேபா�வதா?
�ரா�ஹண� தைலைய ெதா�கேபா���ெகா�� ஊரா� ����� த�டைனைய
ஏ��ேற� எ�றா�.
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2013/05/blog-post_11.html
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ஹா�� ராம நவ�!
�ல மாத�க� �� ஒ� ெப�யவ�ட� ேக�ட கைத. அேயா�� நா��� ஒ� ஏைழ
�ரா�ஹண� இ��தா�. (அ�த கால�� கைதக� ��காேல �� �ச� இ�ப��தா�
ஆர�����!) ��ைச ேபா���ெகா�� எ�ய வா��ைக. அவ� பா����
ேவத�க�, சா��ர�க� அ�யயன� ெச�� ெகா��, ெசா���ெகா����ெகா��
இ��தா�. ெபா�� ச�பா��க ேவ��� எ�ற கவைல ெகா�ச� �ட இ�லாம�…..
�னச� �வன� ஓ��ெகா�� இ��தா�� நாைளைய ப��ய எ�ண� ெகா�ச� �ட
இ�லாம�…. அவ� ெபா��த வைர ��ம�யாக இ��தா�� அவர� மைன�
��ம�யாக இ�ைல. “இ�த ஆ�க��� எ�ேக இ���ற� ெபா���ண���?
இ�தைன �ழ�ைதக� இ����றனேவ அ�தன�� கைட ேதற ேவ�டாமா?
கவைலேய இ�லாம இ���றாேர இ�த ம�ஷ�! எ�ன ெச�யலா�” எ�� ��தைன
ெச�� ெகா����தா�.
அ�ேபா� ஊ�� பர�பர�பாக ேப�� எ��த�. தசரத� ராமைன கா����
ேபாக�ெசா�� ��டாரா�. அவ�� த� உடைம எ�லாவ�ைற�� தான� ெச��
��� கா���� ேபாக�ேபா�றாரா�! ப�டா�ேஷக���� நா� ���� இ����
ேபா� இ�ப� ஒ� ���ப�!
இ�த ������ ‘ெகா���� �� �ேத ��’ எ�ப� ேபால ம�க� ேப��ெகா�ட��
ஒ�� ந�றாக மன�� ப��த�. ராம� அவர� ெசா�ைத தான� ெச�����….
ஆஹா! ந� வ�ைம ��க இேதா ஒ� உபாய� �ைட����ட�! உடேன ேபா� த�
கணவ�� கவன�ைத அவர� சா��ர படன��� இ��� இ��தா�.
“ஓ� �ரா�ஹணா! �� பா���� ���ப��� கவைல ஏ�� இ�லாம� கால�ைத
ஓ���ெகா�� இ����ேர! வ�ைசயாக ஏ� ெப�க� ��மண���� ��பைத
பா��. க�யாண�ைத ெவ�� ைகயாலா ெச�ய ����? ேபா� ஏேத�� ெபா��
ச�பா���� வ�ைய பா��! ராம� கா���� ேபா�றாரா�. த� ெசா�ைத எ�லா�
தான� ெச����� ேபாக�ேபா�றாரா�. ேபா� ெகா�சமாவ� வா���ெகா��
வா��க�!”
�ரா�ஹண��ேகா �ர��ரஹ� வா��வ�� ச�மத� இ�ைல. யா�ட� �ர� �ரஹ�
வா��னா�� அவர� பாப�கைள�� ேச���தாேன வா���ெகா��ேறா�?
அ�தைன�� இ�லா ��டா�� ஒ� ப�� பாபமாவ�? அைத எ�ப� ���ப�?
ெகா��ப� ராமேர ஆனா�� மன� ஒ�ப மா�ேட� எ��றேத? ஆனா�� மைன�
ெசா�வ��� உ�ைம இ��க�தாேன ெச��ற�?
கணவ���� மைன���� நட�த ச�வாத��� மைன��� க��ேய ெஜ��த�!
இ�த �ரா�ஹண�� ராம� இ���� இட�ைத அைட�தா�. ேவத �ரா�ஹணனா�ேச!
ராம�� வரேவ�றா�. எ�ன ேவ��� எ�� ேக�டா�. �ரா�ஹண��ேகா ேக�க நா
எழ��ைல!
ராம��� �ஷய� ������ட�. இவர� ேகால�ைத பா��தாேல இவர� ஏ�ைம
������ட�. கா��� ஆைசபடாத �ரா�ஹணனாக இ��க ேவ���. ெசா�ைத

தான� ெச��� ெச�� ேக�� வ����க ேவ���. ஆனா� �ர��ரஹ� வா�க
��ச�ப���ெகா�� ���றா�.
இ�ேகதா� ராம�� ேம�ைம ெவ��ப�ட�. வ��க�டாயமாக தான� ெகா���
அவைர ச�கட�ப��தாம� ெம�வாக ேபசலானா�. “�ரா�ஹணேர, எ� ெசா��
அ�தைன�� ஏற�தாழ தான� ெச����ேட�. எ� ப��க� ம��ேம இ���
எ��யைவ. இேதா அர�மைன�� ெவ�ேய ேம�� ��ட�தா� அைவ. ஒ�
ேபா�� ைவ�க�ேபா�ேற�. யாேர�� இ�த க�ைய இ����� ��னா� அவ���
இ����� அ�த க� �ச�ப�� இட� வைர உ�ள ப��கைள ப�சாக
அ��க�ேபா�ேற�! �ய�� ெச�� பா��க ���பமா?”
�ரா�ஹண��� பரம ச�ேதாஷமா���ட�! ெப�வ� ப�ச�லவா? தான�
இ�ைலேய? ெகௗ�ன�ைத இ����க���ெகா�� ஓ� வ�� க�ைய ��
எ��தாரா�. அ� சர� ந��� அ�பா� ேபா� ���ததா�! ராம� அவைர நம�க���
“இ����� க� ���த இட� வைர உ�ள ப��க� உ�க�ைடய�. ஓ���ெகா��
ேபா�க�!” எ�றாரா�!
–
ெப�யவ� ெசா�ன கைத�� ெகா�சேம ெகா�ச� க�, ��� எ�லா� ைவ��
இ���ேற�.
ஹா�� ராம நவ�!

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2013/04/blog-post_19.html
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ைப��ய�!
ச�ப���, பா���ேச��� ஒ� ஞா�� அ�� ெநா��� ெவ�க�ராம� அவ�க��
உப�யாச� ேக��� வா��� ���ய�. ஒ� ப�� ப��க��� �ஷய�
)
ேத���ட�!
ேகரளா�� ஒ� �ராம��� ஒ�வ� இ��தா�. ஊ� ����ெகா�� இ���� அவைர
ம�க� ைப��ய� எ�ேற அைழ�ப�. ஒ� கா� ெநா�� ேவ�. ஊ��� அ��� ஒ�
�� ��� உ��. அத� அ�வார��� ஒ� �� ஓைட. �னச� காைல இ�த ைப��ய�
ஒ� ெப�ய க�ைல க�ட�ப�� உ��ட ஆர�����. ��க ��யாத அள� ெப��.
அதனா� அைத உ��� ���� ேமேல ஏ���. ஒ� வ�யாக ���� உ��ைய
அைட�� ேபா� மாைல ஆ���� இ����! உ��ைய அைட�த �ற� ெப��த
ச�த��ட� அைத �ேழ உ��� ��வா�! அ� உ��� �ேழ வ�� ஓைட�� ெப�ய
ச�த��ட� ���!
இ� �னச� நட�� ெகா�� இ��த�!
ம�க� இ� ���� அவைர ேக� ெச�வ�. “ஏ�டா? ஏ� இ�வள� க�ட�ப��
அைத ேமேல உ����ெகா�� ேபா�றா�? ச�, அைத ேமேல ெகா�� ைவ�தா��
பரவா��ைல. அ�ேக ெகா�� ேபான �ற� �ேழ உ��� ���றா�! ேபாக���.
ஏ� ���� அ��த நா�� ேமேல உ����ெகா�� ேபா�றா�? � ச�யான
ைப��ய�!” அவேரா �����ெகா�ேட இ��பா�.
ஒ� நா� ெபா��க ��யாம� அவ�ைடய அ�ணா ேக�டா�, “ ஏ�டா இப��
இ���றா�? எ�ேலா�� ����றா�க�. ஏ� இ�ப� க�ைல �னச� ேமேல
ெகா���ேபா� உ��� ���றா�?”
ப�� வ�த�: “அ� உ��� �ேழ ஓைட�� ெபா� எ�� ��� ேபா� ���பாக
இ���ற�”
“இ�த �ண ேநர இ�ப���கா இ�ப� ெச��றா�?”
“��க� ம��� எ�ன ெச����க�? வா��� ��� ேநர ம������ நா� ����
பா�பட��ைலயா?”
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2012/10/blog-post_18.html
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எ�ப� இ��க��?
அர� ஆ��க ெப�யவ� சா� ெசா�ன கைத.
ஒ� ம�த� கா��� வ�ேய ேபா��ெகா����தா�. அ�ேக ஒ�����ற��� ஒ�
ந�ைய பா��தா�. அத�� இர�� கா�க� இ�ைல. இ� எ�ப� உ�� வா��ற�
எ�� அ�ச��தா�.
அ�ேபா� இைரைய வா�� க��யப� ஒ� �� வ�த�. ம�த�
ப����ெகா�டா�. �� இைரைய �ேழ ேபா����� வ�றார சா�������
��ைய ந��� ������� ேபா���ட�. ந� இ�த ��ைய உ�� ப�யா�ய�.
இைத பா��த ம�த� “என�� ெப�ய உ�ைம ������ட�; யா� எ����தா��
ஆ�டவ� உண���றா�. நா�� இ�த ந� ேபா� ��மா இ��ேப�. என���
உண� �ைட���” எ�� �ைன�தா�.
ஒ� மர�த��� ��மா ப�����ட�கலானா�. ப� ெகா�ைமயா� த��தா�.
உணேவ�� �ைட�க��ைல. �டா���யாக ��மாேவ �ட�தா�.
�� ப� ெபா��காம�, “கட�ேள, ஏ� என�� உண�ட��ைல?” எ�� க��னா�.
அச�� ேக�ட�: “��டாேள! ஏ� ந� ேபால இ��க �ைன��றா�? �� ேபால இ�!”

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/11/blog-post_29.html
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ெரவேல ஷ�

ஒ� ெப�ய ப��த� ஆ��க �� ஒ�வைர ேத� வ�தா�.
“��க� ��க�� இ�லாத ெப�ய �ஷய�கைள� �ட கா���
ெகா�����களாேம?”
�� ��னைக�தா�.
ப��த� �ட��ைல.
“என�� ��க� க�டாயமாக ஏேத�� கா��� ெகா��க ேவ���.”
“ச�, இ�ேபா� மைழ� கால��ைலயா? இ�� மைழ வ�� ேபால இ���ற�. மைழ
ெப��� ேபா� ைமதான��� ெச�� ைககைள உயர ���� ெகா�� ��. ஏேத��
��யலா�.”
அ��த நா� ப��த� ெவ� ேகாபமாக வ�தா�.
“எ�ன ஆ���?”
“��க� ெசா�ன� ேபால மைழ�� ேந�� மாைல ��ேற�.”
“�?”
“���க நைன�� ேபாேன�. எ�லா�� ���தா�க�. நா� எ�ைன ஒ� ெப�ய
��டாளாக உண��ேத�!”
“பரவா��ைலேய? �த� நாேள ெப�ய �ஷய� ������டேத!”

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/11/blog-post_16.html
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��தா!

அ�த �மாலய �ற� க�ைண �ற�த ேபா� ��த மட தைலைம��ற� அவ��காக
கா����பைத க�டா�.
வா��க�, உ�க��� நா� எ�ன ெச�ய���?
ெப�ய �ர��ைன. எ�க� மடாலய� ஒ� கால��� ேம�க��ய நா�க�� �ட
�ரபலமாக இ��த�. எ�லா அைறக�� �ைற�� இ��தன. எ�ேபா�� �ற�க��
ம��ர�க� ஒ���� ெகா����தன.. இ�ேபாேதா அ�த இட� ெவ��ேசா��ற�.
��தாக யா�� வ�வ��ைல. இ��பவ�க�� உ� எ�� இ���றா�க�; ெம�வாக
கழ���ெகா��றா�க�. எ�ன பாப� ெச�ேதா�, இ�ப� ஒ� �ைல வர?
�ற� ெசா�னா�, அ�யாைம எ�ற பாபேம!
எ�ன அ�யாைம? உ�க�� ஒ� ��தா மைற�� இ���றா�. சாதாரண ஆசா� ேபால
ேவ ஷ� ேபா�� இ���றா�. அவைர ��க� யா�� அ�ய��ைல.
அவ� யா� �வா�?
அத��� �ற� ���� �யான��� ஆ�����டா�.
�ழ�ப��டேனேய ��த மட��ற� ����னா�. ����� வ� எ�லா� ஒேர
��தைன! ந� மட��� ��தாவா? யாராக இ����? அவரா? இவரா? ஒ���
����� வர ��ய��ைல. அவ�ட� இ�த ��ற� இ���ற�, இவ�ட� அ�த
��ற� இ���ற�. ஆனா� சாதாரண ஆசா� ேபால ேவ ஷெம�ற�லவா
ெசா����டா�? ��ற�� ஒ� ேவ ஷமாக இ��கலாேம?
மடாலய� ���� இ�த �ஷய� க�����ட�. எ�ேலா�ேம ேயா��க
ஆர������டா�க�. அவரா, இவரா? ஒ� �ஷய� ��சய�. ��த� ேவ ஷ�
ேபா�� இ��பதா� ��சய� அவைர க�����க ��யா�.
அ������ ஒ�வைர ஒ�வ� பா���� பா�ைவேய மா��ேபான�! இவ�
��தாவாக இ��கலாேம! ம�றவ�க�ட� ம�யாைத, அ��, க�சன��ட� நட��
ெகா�ள ஆர���தன�. ���ரேம அ�த இட� மா��ேபான�. அ�� ெப��ய அ�த
இட��� ம���� தா�டவமா�ய�. ��யதாக பல இள��ற�க� ேசர ஆர���தன�.
மடாலய��� பைழய ெப�ைம ���� ஓ��ய�!

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/11/blog-post_14.html

7

அ��...

�� ஒ� கால��� ஒ� ��� ஒ� ேநாயா� இற�� ெகா�� இ��தா�. ம���க�
மா��ைரக� எ�� �ரபலமாகாத கால�. ைவ��ய� எ�ன ெச�யலா� எ��
ேயா��தா�.
அவள� சேகாதர� ெகா�ச நா� ��தா� இேத ேநா� தா�� �ைழ�� இ��தா�.
அ�ேபா� அவ� ர�த��� ேநா� எ���� ச�� இ��க ேவ���.
டா�ட� ைபயைன ேக�டா�. “உ� சேகாத� �ைழ�க ேவ��மானா� உ� ர�த�ைத
அவ��� ெகா��க ேவ���. ச�மதமா? ”
ைபய��� ��� வா� ேபா�ட�. பய�� ேபானா�. அைர ��ட� ெச�ற�� “ச�,
எ����ெகா���க�” எ�றா�.
ேதைவயான அள� ம��� ர�த� எ��க�ப�� ����� ெச��த�ப�ட�. ஒ� ம�
ெச�ற�. ��� �ைல�� ெகா�ச� ��ேன�ற� ெத��த�. இ� �ைழ����வா�
எ�றா� ைவ��ய�.
��வ� ��� தய����� ேக�டா�. ந�ல� டா�ட�, நா� எ�ேபா� ெச��
ேபாேவ�? அ�ேபா�தா� டா�ட��� ���த�. ��வ� த� ர�த�ைத ெகா��பதா�
த� உ�ைரேய ெகா��பதாக �ைன�தா� எ��!

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/09/blog-post_28.html
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��த�
ேதவ�க�� பா��� ம�ழ���ய ��த� ஒ�வ� இ��தா�. அவ� ��த� எ�பேத
அவ��� ெத�ய��ைல. அவர� ேவைலகைள அல���ெகா�ளம� ெச�� வ�தா�.
ஒ� ெத��ள�� எ��� த� கடைமைய ெச�வ� ேபால… தா� ெச�வதாக
�ைன�காம� மல�க� த� வாசைனைய பர��வ� ேபால..
அவ� யாைர பா��தா�� அவைர உ�ளப� பா��பா�. “இவ�கள� கா��
�ேராத�ேம இவ�கைள ���� ஆ���ற�. பாவ�!” இதனா� அவ� எ�ேலா�ட��
அ�� ெச���னா�. அவர� பா�ைவ ���யாசமாக இ��பதாக அவ��� ெத�யேவ
ெத�யா�!
கட��ட� இ��� ஒ� ேதவைத வ�த�. எ�ைன கட�� அ���னா�. � ெரா�ப��
ந�லவனாக இ���றா�. ஏதாவ� வர� வா���ெகா�!
ஒ� வர�� ேவ�டா� எ�றா� ��த�.
“ஏதாவ� வா���ெகா�ள ேவ��ேம! இ�லா��டா� கட�� ெகா��த ேவைல��
இ��� நா� தவ���ேவேன! எ�லா ேநாைய�� �ணமா��� ச��
ெகா��க��மா?”
“ேவ�டா�. அைத கட�ேள ெச�� ெகா�ள���!”
“பாப� ெச�ேவாைர ந�வ� ����� ச��?”
“ேவ�டா�, அைத ேதவ�க� பா����ெகா�ள���!”
“உ�ைன எ�ேலா�� ஒ� ஆத�ச ம�தனாக பா��� அைதேபால நட�� ெகா�ள
ேவ��� எ�� �ைன�க ைவ��� ச��?”
“ேவ�டேவ ேவ�டா�. அ��ற� எ�ேலா�� எ�ைன ���� ெகா�ள
ஆர������வ�!”
“��ேன எ�னதா� ெகா��க���. ஏதாவ� ேக�� வா���ெகா�� எ�ைன
கா�பா��!”
“�����… ச�, எ� �ழ� எ� ��னா� ���ேபா� எத� �� ���றேதா அ�த
இட��� உ�ள ேதாஷ�க� அகல ேவ���.”
அ������ ��த�� �ழ� ��னா� ���த இட��� இ��தவ� ேநா�க�
���ன. �ல� ெச�ைமயான�. தாவர�க� ந�� வள��தன.
எ�ேலா�� ��தைர��� அவர� �ழைலேய பா����ெகா�� இ��ததா�
அவ���� ஒ� �ர��ைன�� வர��ைல.

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/05/blog-post_20.html
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காைல �ரா��தைன
ஐசா� ஆ� ெஜ� ஒ� �த ரா�.
ஒ� நா� ஒ� ச��� அவ�ட� வ�தா�.
” ஐயா எ� காைல �ரா��தைனக� �ர��ைனைய ���� ைவ�க ேவ���.”
“எ�ன �ர��ைன அ�பா?”
எ� ெதா�� ஏைழ ெதா�லாள� ச�ப�த�ப�ட�. �னச� இர� எ� இட����
வ�ைசயாக பல ெதா�லாள�க� வ�வ�. அவ�க��� இ��பேதா ஒேர ஒ� ேஜா�
கால�க�. அவ�ைற ப�� ��� ெகா��தா�தா� அவ�க� அ��த நா� ேவைல��
ேபாக ����. ஏற��ைறய இர� ��வ�� ேவைல ெச��ேற�. பல நா�க�
காைல�� அவ�க� வ�� வைர� �ட ேவைல �ைற� ெபறாம� இ���ற�. எ�
காைல �ரா��தைனைய எ�ன ெச�வ�?”
“இ� வைர எ�ன ெச�தா�?”
“�ல சமய� அவசர அவசரமாக �ரா��தைனைய ������� ேவைலைய
ெதாட�ேவ�. ஆனா� அ��ற� இ�ப� ெச���ேடாேம எ�� வ���ேவ�. �ல
நா�க� �ரா��தைனைய ������ ேவைல ெச�ேவ�. ஆனா� அ�ப� ேவைல
ெச���ேபா� எ� இதய� இப��� ெசா�� ெப�������: நா� எ�வள�
�ர���டசா�! காைல �ரா��தைனைய �ட ெச�ய ��ய��ைலேய!”
ரா� ெசா�னா�: ” நா� கட�ளாக இ��தா� �ரா��தைனைய �ட இ�த ெப���ைச
ெப��� ம��ேப�”
anmikam4dumbme.blogspot.com/2011/05/blog-post_18.html
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��த�

�ல� �ற��� ேபாேத ��தமாக �ற��றா�க�.
�ல� ��த�ைத அைட�றா�க�.
�ல� �� ��த� ���க�ப���ற�.
ஒ� எ�ைண��ண� ��ப�� எ�ய ஆர���த�. �க�ெப�ய �யாக இ��ததா�
அத���ேட �ட யா�� ேபாக ��ய��ைல. க�ெப��� � அைண�� பைடயா�
அத�� 200 அ� ��ேட �ட ெந��க ��ய��ைல. எ�ன ெச�வ� எ��
��யாம� உ��� �யைண���பைட�� தகவ� ெசா�னா�க�. ெகா�ச ேநர���
ஒ� பழ�கால வ�� த���த�மா��ெகா�� பாைத�� ஓ� ��� 50 அ� �ர���
��ற�. அ�� இ��� ���தவ�க� ஒ�வ� �� ஒ�வ� த��ைர அ����ெகா��
�� � �� த��� அ��� அைத அைண�தா�க�. க�ெப� ஆசா�க��� ஒேர
ஆ�ச�ய�. இ�வள� �ரமா?!
�ல நா�க� க��� க�ெப� ஒ� பாரா�� �ழா நட��ய�. �ர�க�� ���ச�,
கடைம உண�� எ�லா� வானளாவ �கழ�ப�ட�. கைட��� ஒ� ெப�� ெதாைக��
காேசாைல ெகா��தா�க�.
�ழா ���த�� ப���ைகயாள�க� ேக�டா�க�: அ�த பண�ைத எ�ன
ெச�ய�ேபா���க�?
உ��� தைலவ� ெசா�னா�: “�த�� அ�த வ���� பாழா�ேபான �ேர�ைக
ப�� பா��க��!”

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/05/blog-post_16.html
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��ச�!
வயதான �க� ெப�ற ரா�.
சாக��ட�தா�.
அவர� �ட�க� அவைர���� ��� இ��தா�க�. அவர� மக�தான
�ண�கைள�ப�� �க��தா�க�!
“சாலம��� அ��ற� இவைர�ேபால ���சா� �ற�கைல!” எ�றா� ஒ�வ�!
“அ��ற� அவேராட ந���ைக. ஆ�ரஹா� �� சம�!” – இ�ெனா�வ�!
“��சயமா அவேராட ெபா�ைம ஜா� மா��!”
“இவைர�ேபால ேமாச��� ம���தா� கட����ட ெந��� ேபசற அள� உற�!”
ரா� கா�ல எ�லா� ���த�! இ��தா�� அவ� ெந��� ெகா�� இ��தா�.
�ட�க� ேபான�� ரா��� மைன� ேக�டா�.
“எ�லா�� �க��தைத ேக���க இ�ைல?”
“�!”
“��ேன ஏ� ெந��� ெகா�� இ����க?”
“எ� அட�கமான �பாவ�- அைத�ப�� யா�� ேபசைல!”

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2012/10/blog-post_6.html
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ந���ைக
�மான� ������� �ய�� மா���ெகா�ட�.
“கட�ேள கா�பா��!” எ�� அல�னா�.
“ெவ�ேய ������!” எ�� �ர� ேக�ட�.
���தா�.
“கட�ேள கா�பா��!” எ�� அல�னா�.
“பாரா��ைட �ற!” எ�� �ர� ேக�ட�.
�ற�க க�ைற ���� இ��தா�.
பாரா�� �ற�க��ைல.
“கட�ேள கா�பா��!” எ�� அல�னா�.
பாரா�� எ�ேலா மா���ெகா�� ��ற�. இ���� தைர ெத�ய��ைல. மைழ
ெதாட��� ெப�� ெகா����த�. ��� வா��ய�.
“கட�ேள கா�பா��!” எ�� அல�னா�.
“பாரா��ைட அ��� ��!” எ�� �ர� ேக�ட�.
அவ� அ��க��ைல. இர� ���� அ�ப�ேய ஊசலா��ெகா�� இ��தா�.
காைல�� ம�க� அவன� உ�ர�ற, �ைற�த உடைல க�� ���தன�- ����
��� அ� உயர���.
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/07/blog-post_3779.html
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மகா�மா கா��

மகா�மா கா�� ெத�னா����கா�� இ��த ேபா� ைப�ளா� ஈ��க�ப�டா�.
���பாக மைல��ரச�க� அவ��� �க�� ���� இ��த�. இ��யா�� ஜா�
�ர��ைனக��� ����வ� ��வாக இ���� எ�� �ைன�தா�. ����வ�
ஆ��டலாமா எ�� ��ரமாக ேயா��� ஒ� நா� ச����� மா�
ேநர�����ேபானா�. அ�� ப�ேக�� ��� தா� ����வனாக மாற நடவ��ைக
எ���மா� ேக�க உ�ேதச�.
ச�� வாச�ேலேய ���த�ப�டா�. மா� இ� ப�ேக�க ����னா�
க��ப�க��கான ச����� ேபாகலா� எ�� ெம�ைமயாக அ����த�ப�டா�.
அ�ேபா� ����யவ� ��ன� ச�� ஐ ������ட பா��க��ைல.

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/07/blog-post_15.html
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தவைளக� ச�த�
மஹா ெப�யவ� அவ�ைடய இளைம�கால�க�� த��நா� ���ம ����பயண�
ெச�தா�.அ�த கால��� ெபா�� சா��தா� �ராம� உற�� ���. �வா�க�
ேமனா என�ப�� ப�ல�� மா��யான ஒ� ���� பயண� ெச�வா�. அ�ேலேய
ப��� உற�கலா�. �ராம ம�கைள ெதா��ர� ெச�ய ���பாம� அ�வ�ேபா�
இர� �கா� எ�� ஒ� வ��� உ�ள �ராம��� ஏேதா ஒ� ��ைண��/
மர�த��� ேமனாைவ இற�� ��� �ட வ�ேவா� ஒ�ெவா� ��ைணைய ேத�
ேபா� ��வா�க�.
இ� ேபா� ஒ� மைழ�கால��� ஒ� �ராம��� த��ன�. மைழ ெப�� ஓ���
இ��ததா� தவைளக� உ�சாக��ட� இர� ���� ஓைச எ��� ெகா����தன.
ப�வார��� யா���� ��க� வர��ைல!
காைல எ��த �ற� �வா�கைள ம�றவ� ேக�டா�க�: இர� �����களா?
ஆஹா! இர� ���� �வா �யான��ேலேய க��த�!
இர� ���� தவைளக� ச�த� ேபா���ெகா�ேட இ��தனேவ?
ஆமா�! அைவ ஹர ஹர, ஹர ஹர எ�ேற ெசா���ெகா����தன. அதனா� �வ
�யானேம இர� ����!
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/07/blog-post_04.html
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ேகா��ைக

அய�லா��� ெப�பா��� ��� ேப�க���ைடேய காரசார ஆ��க �வாத�.
ஒ�வ� க�ேதா��க பா��; ஒ�வ� �ராெட�ெட�� ���ட�; ��றாவ� ஒ� �த
ரா�. ��ட�த�ட அ� த��� இற��� �லைம.
��ெர�� அவ�க�ைடேய ஒ� ேதவைத ேதா��ய�, “உ�க��� ந�ைம
உ�டாக���. நா��� அைம� �லவ ஆ��ெகா� வர� ேக��க�. ஆ�டவ�
அைத ெகா��பா�.”
க�ேதா��க� ெசா�னா� , “எ�க� அழ�ய அய�லா��� இ��� எ�லா
�ராெட�ெட��க�� காணாம� ேபாக���. அ�ேபா� அைம� �ல��.”
ேகாபமான �ராெட�ெட�� �ழ��னா�, “எ�க� ��த அய�லா��� இ���
எ�லா க�ேதா��க�க�� ெவ�ேயற���. அ�ேபா� அைம� �����.”
“உ�க���?” எ�� ரா�ைய பா��� ேக�ட� ேதவைத.
“என�� ஒ��� ேவ�டா�. இவ�கேளாட ேகா��ைககைள �ைறேவ���க. அ�
ேபா��.”

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/06/blog-post_21.html
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இ�ப��தா� இ��க ேவ���

ஒ�வ� ஒ� மா�டைர�ேத� ெச�� ெகா�� இ��தா�. இைத�பா��த சா�தா�
எ�ப�யாவ� அவைன மனமா�ற� ெச�ய ேவ��� எ�� உ�� ெகா�டா�.
ெபா�, ெபா��, �க� எ�ன ஆைச கா���� ஆசா� அைச�� ெகா��க��ைல.
மன���ைம அ�வள� இ��த�. ேதா��ைய ஒ���ெகா�ட சா�தா� எ�னதா�
நட��ற� எ�� காண அவைன �� ெதாட��தா�.
அவ� �� ���ைல�� ேபா� ேச��தா�. எ�ன இ�? ெப�சா ��மாசன�
ேபா���ெகா�� �ைறய ப�த�க� கால��ல…. ���.. அட�க� ேபாறைல.
����� எ�ைன�க���க��ட இ�ைல….. உ�ைமயான ஆ��க தாக� இ���ற
நபைர அைடயாள� காண��ட ெத�யைல…… நா� ம�தவ�கைள�ேபால அவைர
ேபா�� �கழைல�� உதா�ன� ெச�யராேரா….. இவ��� ப�� �தா�பர� ேவற
எ���?… அ��ற� அ�த ேப��ல ஒ� அல��ய�…. �ஹூ� இவ� உ�ைமயான
�� இ�ைல. ேவ� இட� பா��கலா� எ�� அவ� ெவ�ேய ெச�றா�.
மா�ட� அைற�� �ைல�� இ��த சா�தாைன�பா��� ெசா�னா�, “ � கல��
இ��க ேவ��ய அவ�யேம இ�ைல. அவ� ஆர�ப��� இ��� உ�னவ�தா�!”
கட�� இ�ப��தா� இ��பா�, இ��க ேவ��� எ�� ��மான� ெச�தவ�க�
க��� இ�தா�!
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/06/blog-post_09.html
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என�� எ���?

இர�� சேகாதர�க�. ஒ�வ��� ��மண� ஆ� ஐ�� �ழ�ைதக�. இ�வ����
ெபா�வான �ல� இ��த�. இ�வ�� அ�� க�ைமயாக உைழ�தன�. ந�ல
வளமான �ல�. ந�ல மக�� �ைட�த�. இ�வ�� சமமாக ப���� ெகா�டன�.
�ல வ�ட�க� ெச�றன. ��மணமான அ�ண� இர�க�� அ�வ�ேபா� எ���
ேயா��பா�. ‘என�ேகா ஐ�� �ழ�ைதக�. என�� வயதானா� யாேர��
கா�பா��வா�க�. த�� பாவ� ��மண� ெச�� ெகா�ளாமேல இ���றா�.
இவ��� வயதானா� யா� கவ��� ெகா�வா�க�. அவ��� அ�கமாக ெபா��
ேசர ேவ���.’ உடேன யா���� ெத�யாம� த� ���� இ��� ஒ� ��ைட
தா�ய�ைத எ��� த� த���� ���� ேச�����வா�.
த�� இர�க�� அ�வ�ேபா� எ��� ேயா��பா�. ‘பாவ� அ�ண�. ஐ��
�ழ�ைதக� ெப���ெகா�� க�ட�ப��றா�. நாேமா ஒ���க�ைட. நம��
எத�� இ�வள� ெபா��? அவ��� ேதைவ அ�க�.’ உடேன யா����
ெத�யாம� த� ���� இ��� ஒ� ��ைட தா�ய�ைத எ��� த� அ�ண��
���� ேச�����வா�.
ஒ� நா� இர� இ�வ�� ைக�� தா�ய ��ைட�ட� ஒ�வ��ெகா�வ� எ���
ேமா��ெகா�டா�க�!
இ�வ�� இற�� ேபான �ற� இ�த�கைத ெம�வாக ெவ�ேய வ����ட�. பல
ஆ��க� ெச�ற �� ஊ� ம�க� இற�� ேபான இ�த சேகாதர�க��� ஒ�
�ைன����ன� க�ட ��� ெச�தன�. எ�� க��வ� எ�� ஆேலா��தவ�க�
இர�� இ�வ�� ச���த இட��� க�ட ��� ெச�தன�. அைத�ட ��தமான
இட��ைல எ�ப� அவ�க� க���!

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/06/blog-post_06.html
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��ட�

ெட��ஜ� ஒ� ெஜ� மாணவ�. அவ��� ஒ� ���ர ஆைச ஏ�ப�ட�. �ன
ெமா��� இ��த ���ர�க� அட��ய ஏழா�ர� �வ�கைள ஜ�பா�ய ெமா���
ப����க ேவ���. இத�காக அவ� ஜ�பா�� ����� ெந���� அைல�தா�. �ல
தனவா�க� �� ெபா�கா�க� வைர ெகா��தன�. பல ஏைழக�� ��யானவ�க��
�� கா�க� ெகா��தன�. ஒ� வ�யாக ேதைவயான ெபா�� ேச�����ட�. அ�த
சமய��� �� ஆ� ெப��ெக��� ெவ�ள��� பல ஊ�க� அ��தன. பல� உண�
உைற�ட� இ�லாம� த���� �ைல ஏ�ப�ட�. த� ெப� ம��� வா��த
��ட���� ேச��த ெபா�� அைன�ைத�� தய�காம� அவ� ப�� ம�க���
ெசலவ��தா� ெட��ஜ�.
�ற� ���� அேத ��ட���� ெபா�� ேச��க �வ��னா�. பல வ�ட�க�
க��� ெதைவயான ெபா�� ேச��த ேபா� நா��� ெகா�ைள ேநா� ேதா�� பல
���ப�கைள �ய�� ஆ���ய�. தய�காம� ���� ேநா� �வாரண����
ெபா�ைள ெசல��டா�.
��றா� �ைற �ய���� இ�ப� வ�ட�க� க��� ���� ெபா�� ேச��� த�
கனவான ��ட�ைத �ைறேவ��னா�.
�ேயா�ேடா�� ஒபா� மடாலய��� �த� ��தக�ைத அ�ச��த பலைக இ���
இ���ற�. ஜ�பா�ய� த� �ழ�ைதக��� இைத கைதயாக ெசா���றா�க�:
ெட��ஜ� ��� ���ர ப����கைள ெவ���டா�, �த� இர��� க����
ெத�யாதைவ. அைவ ��றா� ப��ைப�ட மக��வ� வா��தைவ!
http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/06/blog-post_03.html
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ேவ�ைட நா�

ஒ�வ� ��தாக ேவ�ைட நா� வா��னா�. அ��தநா� அைத அைழ���ெகா��
வா�� (��) ேவ�ைடயாட ேபானா�. �த�� அவ� ��ட பறைவ ஏ� ���
���த�. நா� சாவதானமாக �� �� நட��ேபா� வா�ைத ெகா�� வ�த�.
அவனா� அைத ந�பேவ ��ய��ைல. அ��� ஒ� வா�ைத ��டா�; அ���
ஏ��� �ழ ���� நா� �� �� நட�� ேபா� வா�ைத ெகா�� வ�த�.
ெவ� ஆ�ச�ய�ேதா� �� ����னா�. இைத ெசா�னா� யா� ந��வா�க�?
அ��த நா� ப�க�� ����காரைர �ட அைழ���ேபானா�. அ��� வா��கைள
இ�வ�� மா�� மா�� �ட �ட, நா� �� �� நட�� ேபா� வா��கைள ெகா��
வ�த�.
அ�ைட ����கார� �க��� சலன� ஒ��ேம காண��ைல!
“ஏேத�� ���யாசமா பா���களா?”
“��� …. ஒ��ேம இ�ைலேய!”
ஒ� ��ட� க��� “ஆமா�, ஒேர ஒ� �ஷய� ���யாசமா இ���!”
“எ�ன அ�?”
“நா��� ��த ெத�யைல!”
அ�சய�க� நட�க��ைல எ�� இ�ைல: அைவ எ�ேபா�� நட�� ெகா�ேடதா�
இ����றன. ஏ�, வா�ைகேய அ�சய�தா�. நா� �ைட�தைத சாவதானமாக
எ����ெகா�ளாம� இ��தா� அைத உடேன உணரலா�!

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/06/blog-post.html
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பண�

ஒ� ��ய �ற� த�யாக சாைல வ�ேய ெச�� ெகா�� இ��தா�. கா��வ�யாக
ெவ� �ர� ெச�� ஒ� ெப�� ந�ைய பட�� கட�� அ��த ஊ� ெச�ல ேவ���.
வ��� ஒ� இள� �ற� வ�� ேச��தா�.
“��க� எ�ேக ேபா���க�?” எ�றா� இள� �ற�.
“அ��த ஊ���…”
“ஓ, கா�� வ�யாக ெச�ல ேவ���. நா�� �ட வரலாமா? ேப����ைணயாக
இ����!”
” தாராளமாக….”
வ� ெந�க த�ம �சார� – ���பாக ச��யாஸ �ைல�� க���பா�கைளேப��ெகா�� நட�தன�. இள� �ற� பல �ஷய�கைள �வா��தா�.
கைட��� ச��யா� பண� ைவ���ெகா�ளலாமா �டாதா எ�� �சார� நட�த�.
�டா� எ�ப� ெப�யவ�� ெகா�ைக. அவசர���காக ��தள�
ைவ���ெகா�டா� த���ைல எ�ப� இைளயவ�� வாத�.
“ச��யா� பண�ைத ைகயா� ெதா�வ� �ட �ர��ைன உ�� ப�ணலா�; பண�
ைவ���ெகா�ளா��டா� எ�லா� பகவா� பா����ெகா�வா�” எ�றா�
ெப�யவ�.
இ�த ேநர��� கா�� வ��� எ�ைல வ����ட�. இ���� ேநர��
ஆ���ட�.
ஆ�ைற கட�க இலவச பட� ேசைவ�� கைட� பட� ேபா���ட�.
இர� ேநர� வ�தா� ��க�க�� நடமா�ட�� அவ�றா� ெதா��ர�� இ����
எ�பதா� ந�ைய அவ�ய� கட�க ேவ��ய ���ைல எ�� இள� �ற� க��னா�.
அ��� இ��� ேத� ஒ� படேகா��ைய க�� ���தா�. பண� த�வதாக
ெசா�ன�� அவ�� ஆ�ைற கட�க பட� ஓ�ட ச�ம��தா�.
ஆ�ைற கட�த�� இள� �ற� த��ட���த �� பண ���ைப �ற�� அவ���
பண� ெகா��தா�.
��ன� ஊைர ேநா�� ெச�ல ஆர���தன�, இள� �ற� ெசா�னா�. “பா����களா?
நா� ெசா�ன ப�ேய ஆ���. எ��ட� ெகா�ச� பண� இ��ததா�தாேன
இ�ேபா� நா� ஆ�ைற கட�க ���த�? நா� �ட வர��ைலயானா� ��க� எ�ன
ெச�� இ����க�?”
ெப�யவ� �����ெகா�ேட ெசா�னா�: “அ�பா, நா� த�யாக�தாேன
�ற�ப�ேட�? வ��� �யாக வ�� ேச��� ெகா�டா�. பண� இ�லாத ச��யா���
பண� ைவ�� இ��பவ� வ�� உதவ ேவ��� எ�ப� இைறவ� ���ப�

ேபா����ற�!”
இள� �ற� வாயைட���ேபானா�.
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ைவரா�ய�

ஒ� கா��ல �ற� ஒ�த� ஒ� ��ன� ��ைசைய� ேபா���ெகா�� �ற�
வா��ைக வா��� ெகா�� இ��தா�. தைல நகர��ேல�� ெவ� �ர�
ேவ�ைடயாட வ�த ராஜா இவைர� பா��தா�. அவைர அ�� வண�� உபேதச�
ெச�ய�ேக�டா�. ராஜாவா�ேச! ச��� �ற��� பல �ஷய�க� ப�� ேப�னா�.
ராஜா��� ெரா�ப� �����ேபா��.
அ��க� வ�� உபேதச� ேக�டா�. ரா�ய� நட���ற �ஷய� ம��� இ�லாம
அ�ைவத�� �சாரைண �ஷயமா��. இ�ப�ேய ேபா���� இ���ற�ப ம���க�
�தலானவ�க� ஆே�பைண ெத���சா�க. ��க பா���� நா� கண�கா
கா����� ேபா��டா எ�ப� ��வாக� நட��ற� �� ேக�டா�க. அ��� ச�தா�.
ஆனா அ�ைவத �சாரைணேயா கால� ���கற சமாசார�. எ�ன ெச�யலா�?
ராஜா ேயா��� �ற���ேட ேபா� உ�க��ட பாட� ேக�ட ஆைசயா இ��தா��
நைட�ைற� ��க� இ���. ��க ேபசாம எ� �ட அர�மைன�� வ����கேள�
�� ேக�டா�. �ற� “அ�பா � ஒ�� ரா�ய�ைத�ப��� கவைல�பட��.
இ�ைல அ�ைவத �சாரைணைய �� ேநரமா எ����க��. ெர��� இ�லாம
அவ�ைத� படாேத. எ�ைன மா�� �ற��க��� அர�மைன வா��ைக எ�லா�
ச��படா�” �� ெசா�னா�. ராஜாேவா அைத� ேக�கைல. ����� ����
வ�����னா�.
ச��� �ற��� ராஜாேவாட அர�மைன�� வ���டா�.
ராஜா ேவைல�கார�கைள� ����� இவைர ந�லா கவ������க�� உ��ர�
ேபா�� ��� அர�யைல� கவ��க� ேபா��டா�.
ராஜா அர�ய� ��க�க�ல மா���ெகா�� இ�த�ப�க� கவன� ெச��த ேநரேம
இ�லாம� ேபானா�.
இ�த� ��� ஜன�க� ம��ல �ம�சன� இ�லாம இ���மா? ராஜா ஒ� சா�யாைர
அைழ���ெகா�� வ�� அர�மைன�ல ெவ�� இ��கா�. அவேரா ேவளா
ேவைள�� ந�லா ���� சா���� ஆ�ட� பா�ட��� ெபா�ைத� க���றா�
�� ேப�� அ�ப�ட�. இ� ெம�வா ராஜா கா���� எ��ன�. ராஜா ஷா�
ஆ��டா�. �சா��சா அ� உ�ைமதா�� ெத��ச�. ேநரா ேபா�� பா��� உ��
ெச����டா�.
தாேனதா� இவைர இ�ேக ெகா�� வ�� ெவ�ச�. எ�ன ெச�யற�?
ஒ� வார� ப�� நா� ேபா��. அேத ெரா��தா� ெதாட��த�.

ராஜா �க� உ���� இ���றைத� பா���� �ற��� எ�ன �ஷய���
ஊ���� ெகா�டா�.
ஒ� நா� மாைல ராஜா��ட நா� ேத�ல ஏ� ஊைர� ���� பா��கலாமா��
ேக�டா�. ேபாகலாேம �� ராஜா ெசா�னா�.
ஊ��� ெவ�ேய ேதைர �ட�ெசா�னா� �ற�. கா����� ேபா�ற பாைத வ�த�.
�ற� ேதைர ���த�ெசா��� �ேழ இற��னா�. ராஜாைவ� பா���� ெசா�னா�.
“இேதா பா�! நா� அர�மைன��� ���பைல; கா����� �����ேபாேற�.
உன�� ேவதா�த��ல அ�வள� ஆ�வ� இ��தா எ�ேனாட வா. இ�ைலயானா
���� ேபா!”
ராஜா ெசா�னா� “சா�, எ�ைன ந�� இ�வள� ஜன�க இ��கா�கேள!
அவ�கைள ������ எ�ப� வ�ேவ�?”
�ற� ெசா�னா�. “இ�த ஜன�கைள எ�லா� � கா�பா�தறதா�தாேன �ைன��றா�?
உன�� ேவதா�த �சாரைண ெச�ய ேநர� வரைல. �����ேபா� ரா�ய�ைத�
கவ�.”
������ட� பா��காம� கா�ைட ேநா��� �ள���டா� �ற�.
இ�ப� ராஜ ேபாக�ைத ப���� உதற ���ச� ஏ�னா ைவரா�ய�தா�.
ப��வ� வ�தவ�களால இ�ப�� தாமைர இைல� த��� ேபால� ப��� படாம��
இ��க ����. இ�ேவ உ�ைமயான ப���ைம.
இ� ேவ�� அ� ேவ���� அைலயாம, ேத��ேபாகாம, தானாக எ�ன
�ைட��ேதா அைத ைவ���ெகா�� இய�பாக வா��ைக நட��வேத இ�த�
ப���ைம�� அைடயாள�.
எ� �ைட��ேதா அைத உ�ளப� பா��க��. இ� நம�� எ�த �த��ல
�ரேயாஜன� �� ேயா��க��. �ரேயாஜன� இ�ைல�னா அைத அ�ப�ேய
���ட��. ��மா பா���றெத�லா� ைகவச�பட��, ைகவச�படறெத�லா�
அ�ப��க���� ஒ����ைல.
இ�ப� இ���றவ�க தா� எ�ன ெச�ய�ேமா அைத ஒ��கா ெச�� ெகா��
ேபாவா�க. தன�� எ�ன �ைட��ற��� ஒ� கவைல�� பட மா�டா�க.
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ய���த�

ஒ� ஊ�ேல ஒ� ராஜா. அவ��� ஒ� நா�த�. நா�த��� ராஜாேவாட ச�ப�த�
இ��ததால �ைறய ேப� அவ���ட �� ெவ���க, ேஷ�� ெச�� ெகா�ள
வ�வா�க. இவ�� �� ப���பா�. ேநர� இ�ைல அ��ற� வா��பா�.
அவ�க ப�����பா�� தாஜா ப��வா�க. �ைறய கா� ெகா��பா�க.
என�ெகௗ இ�வேளா ேவணா�. நா� ராஜா��ேட ேவைல ெச�யேறனா���
எ�பா�. அவ�க வ����� ெகா��பா�க. நா�த�� ச�ேதாஷமா இ��தா�.
ஒ� நா� கா�� வ�ேய ேபா�� ேபா� அவென�ேர ஒ� ய�� வ�தா�. உன��
�ைறய கா� ேவ�மா? நா� �ைதய� இ��கற இட�ைத கா�டேற�� ெசா�னா�.
நா�த��� அ�சயமா ேபா��! யா� ேவ�டா��� ெசா�வா�க? கா�� கா��
�னா�. இேதா இ�த மர�த��ல ேதா��. ஏ� ஜா� �ைறய த�க� �ைட�����
ெசா���� ய�� ேபா��டா�. நா�த�� ேதா���பா��க அ�ேக ய��
ெசா�னப�ேய ஏ� ஜா�க� �ைட�ச�.
ச�ேதாஷமா ����� எ����ேபா� எ�லா�ைத�� �ற�� பா��தா�. ஒ� ஜா�
த�ர எ�லா��ேல�� த�க கா�க� �ர�� இ��த�. ஒ����ல ம��� ��கா�
ஜா�தா� கா�க� இ��த�. நா�த��� ஒேர வ��த�. ஏ� இ�ப� இ�ல ம���
�ைற�� இ���? அைத �ர�ப���� ஒ� ெவ� வ�த�. ���� இ��த பண�ைத
எ�லா� ெகா���ேபா� த�க கா� வா�� வ�� அ�ல ேபா�டா�. �ர�பைல.
ெப�டா�� நைக எ�லா� ���� காசா மா�� �ர�ப�பா��தா�. அள� ெகா�ச�
அ�கமா�ேச த�ர �ர�பைல. அ� ஏேதா மாய ஜா� ேபால இ��த�. எ�வேளா கா�
ேபா�டா�� �ர�பைல. நா�த��� அ������ அ�ேவ ஒ� ���ேகாளா
ேபா��. ைப��ய� ���தவ� ேபால இைத எ�ப� எ�லா� ச�பா��� �ர�பலா�
எ��றேத ��தைனயா ேபா��. ��ேன வ��ற வா��ைகயாள�கைள அல��ய�
ெச�தவ� இ�ப வ��ல ேபா� உன�� நா� �� ெவ�� ���ேறேன எ��
ேவைலைய ேத�� ���க ஆர������டா�. எ�வேளா கா� ேபா��� அ�
�ர�பறதா இ�ைல. ஆனா �ர�பேவ �ர�பா��� ஒ� ேதா�ற�ைத�� அ� தரைல.
அதனா� நா�த� எ�ைன�ேகா ஒ� நா� இ� �ர��� எ�ேற ந��னா�.
இ� வைர ச�ேதாஷமா இ��த ஆசா� கவைலயால ���க�ப�� உட��
ெக���ேபானா�. ராஜா��ேட ச�பள உய�� ேக�டா�. ஆ�ச�ய�ப�டா��
ச��� ராஜா�� ெகா��தா�. அ��ேல�� அவைன கவ��க ஆர���சா�.
எ�ப�ேம வ��த�ேதாட இ���றைத கவ��சா�. ஒ� நா� ������ “ஏ��பா?
கா��ேல ய�ைன பா��யா? அவ� உன�� �ைதய� தேர�� ெசா�னானா” ��
ேக�டா�. நா�த��� ��� வா� ேபா���! ஆமா� ராஜா, உ�க��� எ�ப�
ெத��� �� ேக�டா�. அதா� ����� கா����பற�கறேய! ��ேன � இ�ப�

இ�ைல. அதனா� ஊ��ேச� �னா� ராஜா.
அவைன உ�க��� ெத��மா ராஜா?
ெத����பா. என��� அவ� �ைதயைல கா�டேற�னா�. நா�தா�
ேவ�டா���ேட�.
ஏ� ராஜா?
அைத�ப�� என���ெத���. அ� ஒ� மாய ஜா�. அ�ல � எ�வள�தா� கா�
ேபா�டா�� �ர�பேவ �ர�பா� �னா� ராஜா.
இ�ப நா�தேனாட அ���ட� ேவைல ெச�ச�. ராஜா ெசா�ன� ச��� மன���
ப�ட�.
நா� எ�ன ெச�ய���?
அ�த ஜா�கைள ���� எ����ேபா. கா��� ய�ைன பா�தா �ேய ெவ���ேகா
�� ெகா����� வ���.
அேத ேபால கா�����ேபா� ய�ைன பா��� ஜா�கைள ���� ெகா������
ச�ேதாஷமா இ��தா� நா�த�.
ய��க��� ராஜா �ேபர�. ஜன�க��� கா� ஆைச இ��கற வைர �ேபர��
ந�லா இ��பானா�. அதனால ம�கைள கா� கா��� ெட��� ப��வா�
எ��றா�க ெப�யவ�க.
ெரா�ப ஆைச�படாம அ��பைட ேதைவகைள ���� ெச�� ெகா�� ��ம�யா
வாழலா�. ஆனா அ�ப� ஒ�தைர பா���ற� அ�ேத. உ�ப� நா� உ��ப� நா��
�ழ� �� ஔைவ பா�� ெசா�னா�� நாம அ��� ேமேலேய சா����ேறா�.
பல�� ப��� சா����றா�ேபால ேதாணைல. இ�வேளா �� சா����
பழ�கமா����. அதனா� �� ேபால ேவைல ெச��ேறாேமா இ�ைலேயா அேத
அள� சா����ேறா�. ப� இ��ேகா இ�ைலேயா அேத ேநர���� �னச�
சா����ேறா�. ��ேன இ��த இள�வயசா இ�ப இ�ைல; அ�ேபாைதயா ஆ�ட�
பா�ட� இ�ப இ�ைல, இ��தா�� அேத அள� சா����ேறா�. இ� ஒ� பழ�கமா
ேபா����.
�ைட�சைத ெகா�� ����யா இ���ற� ஒ� ந�ல �ஷய�.
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ேகாப�
ேகாப� வராம இ���ற�� �ர��ைனல ����டலா� �� �ல� கவைல�ப�றா�க.
ேகாப�படாம சா�வா இ��கறவ�கைள ம�தவ�க ����ேபா��
�����வா�க�� ஒ� பய�!
தயான�த �வா�கைள ஒ� அ��ய நா�டவ� ேக�டாரா�. “�வா� சா��னா
எ�ன?”
இவ�� �ள�க� ெசா�னா�.
“அ�ப சா��க��� ேகாபேம வராதா?”
“ஆமா�, வர��டா�.”
“��க ஒ� சா�வா? அ�ப நா� உ�கைள அ��கலாமா?”
“அ��தா� ேகாப� வ�� எ�� இ�ைல. ஆனா� உ�க��� த��த பாட�
�க��ேவ�!”
இதா� அ�� ���ற� எ��ற�!
ஒ� ச�யா� ஒ� நா� ஒ� �ராம��� த��னா�. ��� நா�க� த�� ம�க���
உபேதச�க� ெச�தா�. நாலா� நா� ச�யாஸ த�ம�ப� �ராம�ைத ���
�ள���டா�. �ள���ேபா� சா� எ�த ஊ��� அ��� ேபா��க? �� ேக�டா�க.
இவ�� ெசா�னா�. சா� அ��� கா�� வ� ���� வ�யானா�� அ�த ப�கமா
ேபாகா��க! அ�க வ�ல ஒ� பா�� இ���. அ� ேபாற வரவ�கைள எ�லா�
க����. ஆ� மா� ேம��க ேபாற பச�க� எ�லா�� க�ட�ப�றா�க ��
ெசா�னா�க. அட�பாவேம! அ�ப�யா? ச��� ெசா���� ச�யா� கா��
வ�யாேவ ேபானா�. வ��ல பா�ைப�� பா��தா�. � ஏ� இ�ப� எ�லாைர��
க��� �����தேற? உ� இைரைய � ேத��ேகா. இைர அ�லாதைத ��மா
க��க��டா� �� ெசா�னா�. ச� சா� அ�ப�ேய ஆக��� �� அ���
ெசா����.
ெகா�ச நா� க��� ஆ� மா� ேம��ற பச�க அ�ேக ேபான�ப பா�� ெதா�ைல
காணைலேய�� ஆ�ச�ய�ப�டா�க. அேதாட ��கைல. ெர�� நா� க��� அ�
எ�ேக�� ேத� க�� ���சா�க. க��க மா�ேட�� ச��ய� ெச�� ெகா��த
பா�� இ�ப ஓ� ஒ�ய ��டாட ேவ�� இ��த�! ஓடர நாைய க�டா எ�ற
���ல பச�க �ர�� �ர�� க�லால அ��� ஒேர கலா�டா. இதனால பக�ல பா��
ெவ�ேய வரேவ வராம ஒ��� இைர ேதட��ட ��யாம க�ட�ப�ட�.
�ல வார�க� க��� அேத ச��யா� ����� வ��ல அேத கா�� வ�யா வ�தா�.
பா�� இ���ற இட� வ�த�� அைத �ைன� ெகா�� ந�பேன எ�ேக இ���றா�
�� ����டா�. பா��� ச��யா� �ரைல ேக�� மைற�ட��ேல�� ெவ�ேய
வ�� வண��ய�.
“எ�ன�பா இ�ப� ஏேதா ������ �ைல���மா இ��ேக? இைள��
ேபா��டேய!” �� க�சன�ேதாட ேக�டா�. பா��� க��கறைத ��ட �ற� ம�க�

த�ைன ேத��ேத� அ��கறைத ெசா����. ச��யா� ெசா�னா�, “பா�ேப! � நா�
ெசா�னைத ெகா�ச� தவறா ���� ெகா�ேட! நா� க��காேத��தாேன
ெசா�ேன�? �றாேத�� ெசா�ேனனா?”
அ��ற� பா�� �ற ஆர���ச�. ஜன�க�� பைழய ப� அ��� பய�� அைத
��டறைத ����டா�க.

http://anmikam4dumbme.blogspot.in/2011/12/4.html
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������ வா�ேதவ�

இவ� த�� ப�� ெகா�ட ம���வ�.

இவர� �ல ெதா��க�:

GNOME த�ழா�க�
���� ஆ�க�
http://spoken-tutorial.org த�ழா�க�
�வா�நாத� ேவதபாடசாைல
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Free Tamil Ebooks - எ�கைள� ப��

����தக�கைள� ப��க உத�� க��க�:
����தக�கைள� ப��பத�ெக�ேற ைக�ேலேய ைவ��� ெகா�ள���ய பல
க��க� த�ேபா� ச�ைத�� வ����டன. Kindle, Nook, Android Tablets
ேபா�றைவ இவ��� ெப��ப�� வ����றன. இ�தைகய க��க�� ம���
த�ேபா� 4000 �த� 6000 �பா� வைர �ைற���ளன. எனேவ
ெப��பா�ைமயான ம�க� த�ேபா� இதைன வா�� வ���றன�.
ஆ��ல����ள ����தக�க�:
ஆ��ல��� ல�ச�கண�கான ����தக�க� த�ேபா� �ைட�க� ெப���றன.
அைவ PDF, EPUB, MOBI, AZW3. ேபா�ற வ�வ�க�� இ��பதா�, அவ�ைற
ேம���ய க��கைள� ெகா�� நா� ப����டலா�.
த����ள ����தக�க�:
த��� ச�ப��ய ��தக�கெள�லா� நம�� ����தக�களாக
�ைட�க�ெப�வ��ைல. ProjectMadurai.com எ�� �� த��� ����தக�கைள
ெவ���வத�கான ஒ� உ�னத ேசைவ�� ஈ�ப���ள�. இ�த� �� இ�வைர
வழ����ள த�� ����தக�க� அைன��� PublicDomain-� உ�ளன. ஆனா�
இைவ �க�� பைழய ��தக�க�.
ச�ப��ய ��தக�க� இ�� �ைட�க�ெப�வ��ைல.
எனேவ ஒ� த�� வாசக� ேம���ய “����தக�கைள� ப��க உத�� க��கைள”
வா���ேபா�, அவரா� எ�த ஒ� த�� ச�ப��ய ��தக�ைத�� இலவசமாக� ெபற
��யா�.
ச�ப��ய ��தக�கைள த��� ெப�வ� எ�ப�?
ச�பகாலமாக ப�ேவ� எ��தாள�க��, ப�வ�க��, ச�ப��ய �க��கைள�
ப��ய �வர�கைள� த��� எ�த� ெதாட����ளன�. அைவ இல��ய�,
�ைளயா��, கலா�சார�, உண�, ��மா, அர�ய�, �ைக�பட�கைல, வ�க�
ம��� தகவ� ெதா����ப� ேபா�ற ப�ேவ� தைல��க�� �� அைம��றன.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ேச��� த�� ����தக�கைள உ�வா�க
உ�ேளா�.
அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க� Creative Commons எ�� உ�ம���
�� ெவ��ட�ப��. இ�வா� ெவ���வத� �ல� அ�த� ��தக�ைத எ��ய
�ல ஆ��ய��கான உ�ைமக� ச�ட��யாக� பா�கா�க�ப���றன. அேத
ேநர��� அ�த ����தக�கைள யா� ேவ��மானா��, யா���
ேவ��மானா��, இலவசமாக வழ�கலா�.

எனேவ த�� ப���� வாசக�க� ஆ�ர�கண��� ச�ப��ய த�� ����தக�கைள
இலவசமாகேவ ெப��� ெகா�ள ����.
த������� எ�த வைல�ப������ ேவ��மானா�� ப��கைள
எ��கலாமா?
�டா�.
ஒ�ெவா� வைல�ப��� அத�ெக�ேற ஒ��ல அ�ம�கைள� ெப������. ஒ�
வைல�ப��� ஆ��ய� அவர� ப���கைள “யா� ேவ��மானா��
பய�ப��தலா�” எ�� ��������தா� ம��ேம அதைன நா� பய�ப��த
����.
அதாவ� “Creative Commons” எ�� உ�ம��� �� வ�� ப���கைள ம��ேம
நா� பய�ப��த ����.
அ�ப� இ�லாம� “All Rights Reserved” எ�� உ�ம��� �� இ����
ப���கைள ந�மா� பய�ப��த ��யா�.
ேவ��மானா� “All Rights Reserved” எ�� �ள��� வைல�ப��கைள�
ெகா������ ஆ��ய��� அவர� ப���கைள “Creative Commons” உ�ம���
�� ெவ��ட�ேகா� நா� நம� ேவ��ேகாைள� ெத���கலா�. ேம�� அவர�
பைட��க� அைன��� அவ�ைடய ெபய�� �ேழ தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� நா� அ��க ேவ���.
ெபா�வாக ����� ப��கைள உ�வா��ேவா��� அவ�கள� ப��க� �ைறய
வாசக�கைள� ெச�றைடய ேவ��� எ�ற எ�ண� இ����. நா� அவ�கள�
பைட��கைள எ��� இலவச ����தக�களாக வழ��வத�� நம��
அவ�க� அ�ம�ய��தா�, உ�ைமயாகேவ அவ�கள� பைட��க�
ெப��பா�ைமயான ம�கைள� ெச�றைட��. வாசக�க���� �ைறய ��தக�க�
ப��பத��� �ைட���
வாசக�க� ஆ��ய�க�� வைல�ப�� �கவ�க�� �ட அவ�க�ைடய
பைட��கைள ேத�� க������ ப��கலா�. ஆனா� நா�க� வாசக�க��
�ரம�ைத� �ைற��� வ�ண� ஆ��ய�க�� �த�ய வைல�ப��கைள ஒ�றாக
இைண�� ஒ� �� ����தக�களாக உ�வா��� ேவைலைய� ெச��ேறா�.
ேம�� அ�வா� உ�வா�க�ப�ட ��தக�கைள “����தக�கைள� ப��க உத��
க��க�”-�� ஏ�ற வ�ண� வ�வைம��� ேவைலைய�� ெச��ேறா�.
FreeTamilEbooks.com
இ�த வைல�தள���தா� ��வ�� வ�வைம��� ����தக�க� காண�ப��.
PDF for desktop, PDF for 6” devices, EPUB, AZW3, ODT

இ�த வைலதள������ யா� ேவ��மானா�� ����தக�கைள இலவசமாக�
ப��ற�க�(download) ெச�� ெகா�ளலா�.
அ�வா� ப��ற�க�(download) ெச�ய�ப�ட ��தக�கைள யா���
ேவ��மானா�� இலவசமாக வழ�கலா�.
இ�� ��க� ப�க��க �������களா?
��க� ெச�யேவ��யெத�லா� த��� எ�த�ப������
வைல�ப��க����� ப��கைள
எ���, அவ�ைற LibreOﬃce/MS Oﬃce ேபா�ற wordprocessor-� ேபா�� ஓ�
எ�ய ����தகமாக மா�� எ�க��� அ��ப��.
அ�ல� www.pressbooks.com தள�ைத�� பய�ப��தலா�.
அ�வள�தா�!
ேம�� �ல ப�க���க� ��வ�மா�:
1. ஒ��ல ப�வ�க�/எ��தாள�க��� அவ�கள� பைட��கைள “Creative
Commons” உ�ம����� ெவ��ட�ேகா� ��ன�ச� அ���த�
2. த�னா�வல�களா� அ��ப�ப�ட ����தக�க�� உ�ைமகைள��
தர�ைத�� ப�ேசா��த�
3. ேசாதைனக� ���� அ�ம� வழ�க�ப�ட தரமான ����தக�கைள நம�
வைலதள��� ப�ேவ�ற� ெச�த�
���ப��ளவ�க� freetamilebooksteam@gmail.comஎ�� �கவ���
��ன�ச� அ��ப��.

இ�த� ��ட��� �ல� பண� ச�பா��பவ�க� யா�?
யா���ைல.
இ�த வைல�தள� ���க ���க த�னா�வல�களா� ெசய�ப���ற ஒ�
வைல�தள� ஆ��. இத� ஒேர ேநா�க� எ�னெவ�� த��� �ைறய
����தக�கைள உ�வா��வ��, அவ�ைற இலவசமாக பயன�க���
வழ��வ�ேம ஆ��.

ேம�� இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�, ebook reader ஏ���ெகா���
வ�வைம��� அைம��.
இ���ட�தா� ப���கைள எ���ெகா���� ஆ��ய�/ப�வ��� எ�ன லாப�?
ஆ��ய�/ப�வ�க� இ���ட��� �ல� எ�த�தமான ெதாைக��
ெபற�ேபாவ��ைல. ஏென��, அவ�க� ��தாக இத�ெக�� எ�தஒ� ப�ைவ��
எ���தர�ேபாவ��ைல.
ஏ�கனேவ அவ�க� எ�� ெவ�������� ப��கைள எ����தா� நா�
����தகமாக ெவ��ட�ேபா�ேறா�.
அதாவ� அவரவ�க�� வைலதள��� இ�த� ப��க� அைன��� இலவசமாகேவ
�ைட�க�ெப�றா��, அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� ெதா��� ebook reader
ேபா�ற க��க�� ப���� �த��� மா��� த�� ேவைலைய இ�த� ��ட�
ெச��ற�.
த�ேபா� ம�க� ெப�ய அள�� tablets ம��� ebook readers ேபா�ற க��கைள
நா�� ெச�வதா� அவ�கைள ெந���வத�� இ� ஒ� ந�ல வா��பாக அைம��.
நக� எ��பைத அ�ம���� வைலதள�க� ஏேத�� த��� உ�ளதா?
உ�ள�.
��வ�� த��� உ�ள வைலதள�க� நக� எ��ப�ைன அ�ம����றன.
1. www.vinavu.com
2. http://jayabarathan.wordpress.com/
3. kaniyam.com
4. blog.ravidreams.net
5. http://mmauran.net/blog
6. http://gnutamil.blogspot.in/
7. http://tech.neechalkaran.com/p/copyleft.html
8. http://tamilcpu.blogspot.in
எ�வா� ஒ� எ��தாள�ட� Creative Commons உ�ம��� �� அவர�
பைட��கைள ெவ���மா� ��வ�?
இத�� ��வ�மா� ஒ� ��ன�சைல அ��ப ேவ���.
<�வ�க�>

உ�கள� வைல�தள� அ�ைம [வைலதள��� ெபய�].
த�ேபா� ப��பத�� உபேயாக�ப�� க��களாக Mobiles ம��� ப�ேவ�
ைக����� க��க�� எ���ைக அ�க��� வ���ள�.
இ��ைல�� நா�க� http://www.FreeTamilEbooks.com எ�� வைலதள���,
ப�ேவ� த�� ����தக�கைள ெவ�ேவ� �ைறக�� �� ேசக��பத�கான ஒ�
��ய ��ட��� ஈ�ப���ேளா�.
இ�� ேசக��க�ப�� ����தக�க� ப�ேவ� க��� க��களான
Desktop,ebook readers like kindl, nook, mobiles, tablets with android, iOS
ேபா�றவ��� ப���� வ�ண� அைம��. அதாவ� இ�தைகய க��க� support
ெச��� odt, pdf, ebub, azw ேபா�ற வ�வைம��� ��தக�க� அைம��.
இத�காக நா�க� உ�கள� வைலதள������ ப��கைள
ெபற �����ேறா�. இத� �ல� உ�கள� ப��க�
உலகள�� இ���� வாசக�க�� க��கைள ேநர�யாக� ெச�றைட��.
எனேவ உ�கள� வைலதள������ ப��கைள �ர�ெய��பத��� அவ�ைற
����தக�களாக மா��வத��� உ�கள� அ�ம�ைய ேவ���ேறா�.
இ�வா� உ�வா�க�ப�ட ����தக�க�� க���பாக ஆ��யராக உ�க��
ெபய�� ம��� உ�கள� வைலதள �கவ��� இட�ெப��. ேம�� இைவ
“Creative Commons” உ�ம��� �� ம���தா� ெவ��ட�ப�� எ��
உ��ைய�� அ���ேறா�.
http://creativecommons.org/licenses/
��க� எ�கைள ��வ�� �கவ�க�� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
e-mail : freetamilebooksteam@gmail.com
FB : https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
G +: https://plus.google.com/communities/108817760492177970948
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ேம���யவா� ஒ� ��ன�சைல உ�க���� ெத��த அைன��
எ��தாள�க���� அ��� அவ�க�ட���� அ�ம�ைய� ெப��க�.
���தா� அவ�கைள�� “Creative Commons License”-ஐ அவ�க�ைடய
வைலதள��� பய�ப��த� ெசா���க�.

கைட�யாக அவ�க� உ�க��� அ�ம� அ��� அ��������
��ன�சைலfreetamilebooksteam@gmail.com எ�� �கவ��� அ���
ைவ��க�.
ஓ� எ��தாள� உ�கள� உ�கள� ேவ��ேகாைள ம���� ப�ச��� எ�ன
ெச�வ�?
அவ�கைள�� அவ�கள� பைட��கைள�� அ�ப�ேய ����ட ேவ���.
ஒ��ல��� அவ�க�ைடய ெசா�த �ய���� ����தக� தயா����
எ�ண��ட இ����. ஆகேவ அவ�கைள நா� ���� ���� ெதா�தர�
ெச�ய� �டா�.
அவ�கைள அ�ப�ேய ������ அ��த��த எ��தாள�கைள ேநா�� நம�
�ய��ைய� ெதாடர ேவ���.
����தக�க� எ�வா� அைமய ேவ���?
ஒ�ெவா�வர� வைல�தள���� �ைற�தப�ச� ����கண��� ப��க�
காண�ப��. அைவ வைக�ப��த�ப�ேடா அ�ல� வைக�ப��த� படாமேலா
இ����.
நா� அவ�ைறெய�லா� ஒ�றாக� �ர�� ஒ� ெபா�வான தைல�����
வைக�ப��� ����தக�களாக� தயா��கலா�. அ�வா� வைக�ப��த�ப��
����தக�கைள ப��-I ப��-II எ��� �ட த��த�ேய ����� ெகா��கலா�.
த���க ேவ��யைவக� யாைவ?
இன�, பா�ய� ம��� வ��ைற ேபா�றவ�ைற� ���� வைகயான ப��க�
த���க�பட ேவ���.
www.freetamilebooks.com எ�� தள� தயா� �ைல�� உ�ளதா?
த�சமய� இ�ைல. ��ய �ைர�� தயா��ைல�� வ�����.
எ�கைள� ெதாட�� ெகா�வ� எ�ப�?
��க� ��வ�� �கவ�க�� எ�கைள� ெதாட�� ெகா�ளலா�.
email : freetamilebooksteam@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/FreeTamilEbooks
Google Plus: https://plus.google.com/communities
/108817760492177970948
இ���ட��� ஈ�ப���ளவ�க� யா�?
Shrinivasan tshrinivasan@gmail.com
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